
 

 

 
Está preparado para desvendar o futuro connosco?  
 

A UNICRE pretende reforçar a sua área de Auditoria e Controlo Interno, com uma posição de Unlocker 

Estagiário - Auditor Interno. 

  

 

O que é esperado do Unlocker que procuramos? 
 

• Realizar auditorias de avaliação do cumprimento das regras e regulamentação instituídos;  

• Efetuar o levantamento de procedimentos na vertente operacional; 

• Identificar os riscos e controlos nas atividades dos processos auditados; 

• Efetuar a extração e tratamento de informação de suporte a análises; 

• Realizar o teste ao desenho e implementação de controlos operacionais; 

• Apoiar na seleção de amostras e análise de documentação; 

• Validar a implementação das recomendações/planos de ação definidos na sequência das auditorias; 

• Efetuar o levantamento de processos de controlo interno com vista à uniformização de 

procedimentos e metodologias; 

• Elaborar a documentação dos processos de trabalho, formalização de documentos standard e 

mapeamento de procedimentos matriz; 

• Proceder à identificação de riscos associados às diversas áreas operacionais e de negócio e 

definição dos controlos tendentes à sua mitigação; 

• Proceder à elaboração de manuais de procedimentos e de controlo interno; 

• Acompanhar a revisão das normas internas em vigor. 

 

Qual o DNA do Unlocker que procuramos? 
 

• Formação superior em Economia, Gestão ou equivalente (preferencial) 

• Forte capacidade de comunicação, persistência e persuasão 

• Capacidade de realização / Cumprimento de resultados 

• Boa capacidade de análise, sentido crítico e exigência 

• Boa capacidade de organização e planeamento 

• Pró-atividade e espírito de iniciativa 

• Excelente capacidade de trabalho em equipa 

  

O que temos para oferecer ao Unlocker? 
 

▪ Oportunidade de trabalhar num ambiente desafiante com elevado potencial de crescimento e 

desenvolvimento profissional 

▪ Modalidades de trabalho flexível – ex: Homeoffice 

▪ Bolsa de estágio de 12 meses competitiva 

▪ A possibilidade de pertencer a uma equipa experiente de Unlockers, contribuindo para a construção 

de experiências de pagamento únicas! 

 

Envie a sua candidatura, por e-mail, até ao próximo dia 11 de abril, para recrutamento@unicre.pt. 

Junte-se à Unicre neste futuro!  
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